
 

 

 Θέμα : Εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 για τον αριθμό των μαθητών 

ςτα τμήματα όπου φοιτούν μαθητέσ με ειδικέσ εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ  

 

  Σε μια ςχολικό χρόνια όπου η δημόςια εκπαίδευςη παρουςιάζει εικόνα 

διάλυςησ με χιλιϊδεσ κενϊ να παραμϋνουν ακϊλυπτα μϋχρι και ςόμερα, 

Υπουργεύο Παιδεύασ, Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ  και Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ 

ϋχουν προχωρόςει ςε ςυςτηματική υποβάθμιςη των μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών υιοθετώντασ φιλοςοφύα αριθμητικόσ και όχι 

παιδαγωγικόσ προςϋγγιςησ των αναγκών τησ εκπαύδευςησ. 

  Χαρακτηριςτικό δεύγμα τησ ςτρεβλόσ αντύληψησ και πρακτικόσ που κυριαρχεύ, 

αποτελεύ η ςυςτηματική παραχάραξη του πνεύματοσ του Νόμου 4186/2013 και 

ςυγκεκριμένα του άρθρου 28, παρ.15 που αναφϋρει : «Στα τμήματα που φοιτούν 

μαθητέσ με αναπηρία και ειδικέσ εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ, και ςτα οποία έχει 

ςυμπληρωθεί ο μέγιςτοσ αριθμόσ μαθητών, ο αριθμόσ αυτόσ μειώνεται ςε 

αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικέσ εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ, κατά 

τρεισ μαθητέσ λιγότερουσ και οι μαθητέσ κατανέμονται εξίςου ςτα τμήματα τησ 

ίδιασ τάξησ κατόπιν απόφαςησ του ςυλλόγου διδαςκόντων τησ ςχολικήσ μονάδασ 

και έγκριςησ του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.» 

  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. έχει γίνει αποδέκτησ πολλών καταγγελιών για περιπτώςεισ 

όπου ενώ ςε τμόματα με 23 ό 24 μαθητϋσ φοιτούν ϋνασ ό και παραπϊνω 

μαθητϋσ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ οι αποφϊςεισ των ςυλλόγων 

διδαςκόντων για την αναλογικό μεύωςη του αριθμού των μαθητών δεν 

εγκρύνεται από τον αρμόδιο ςχολικό ςύμβουλο ό εϊν ϋχει εγκριθεύ δεν 

καλύπτεται το ςχολεύο με εκπαιδευτικό, προκειμϋνου να προχωρόςει ςτον 

απαραύτητο χωριςμό των τμημϊτων. Η «λογικό» που χρηςιμοποιεύται από τη 

διούκηςη εύναι ότι δεν ϋχει ςυμπληρωθεύ ο μϋγιςτοσ αριθμόσ των μαθητών, 

δηλαδό το 25. Θεωρεύται, ςύμφωνα με αυτό τη ςτρεβλό και αντιπαιδαγωγικό 

αντύληψη, ςωςτό ςε ϋνα τμόμα που θα ϋπρεπε , ςύμφωνα με το νόμο, να 
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φοιτούν 22 ό 19 μαθητϋσ, αυτό να μη ςυμβαύνει επειδό ο αριθμόσ των μαθητών 

του τμόματοσ δεν ϋφταςε το … μαγικό 25. 

  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταδικϊζει την απαρϊδεκτη, αντιπαιδαγωγικό (και επύ τησ 

ουςύασ παρϊνομη) αυτό πρακτικό και καλεύ την πολιτικό ηγεςύα του 

Υπουργεύου Παιδεύασ να αποδεύξει ϋμπρακτα το ενδιαφϋρον τησ για την 

εκπαύδευςη των μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και την εύρυθμη 

λειτουργύα των ςχολεύων, δύνοντασ τισ απαραύτητεσ οδηγύεσ προσ το διοικητικό 

μηχανιςμό  τησ Εκπαύδευςησ για εφαρμογό του Νόμου ςύμφωνα με το πνεύμα 

και όχι το, κακώσ εννοούμενο, «γρϊμμα». 

 

 

 


